
Eco 36S:Apresentação 
cefálica,  EPF 
2391g(p7.4); 

Fluxometria normal

SU: febre (temp máx
38.4ºC, cedia a 

paracetamol), astenia e 
mialgias durante  3 dias

Conclusão

Após infeção por CMV o período de incubação é em média de 40 dias (28-60 dias), com resposta inicial de IgM e posteriormente de IgG. A
virémia pode ser detetada cerca de 2 a 3 semanas após a infeção primária e a IgM surge habitualmente nas primeiras duas semanas.2
A infeção por CMV cursa com um síndrome mononucleósico sendo as principais alterações hematológicas associadas a linfocitose com
mais de 50% de células mononucleares e mais de 10% de linfócitos atípicos no sangue periférico (mas que nos casos de infeção por CMV
pode apenas surgir nos exames subsequentes, não estando presente na avaliação analitica inicial). 3

Este caso demonstra a importância da valorização clínica dos quadros de febre durante a gravidez, com estudo analítico dirigido bem como
da necessidade da repetição dos exames de acordo com a evolução clínica, laboratorial e da imunologia dos vírus.

Idade Gestacional 10 Sem 24 Sem 25 semanas 26 semanas 34 semanas

Série Leucocitária Normal Alguns linfócitos atípicos. 
Alguns linfócitos reativos. 
Alguns neutrófilos com 
granulações tóxicas no 
citoplasma.

Numerosos Linfócitos 
atípicos. Alguns 
linfócitos reativos. 
Alguns Neutrófilos com 
granulações tóxicas no 
citoplasma. Algumas 
Sombras nucleares.

Raros linfócitos 
atípicos. 
Raros linfócitos 
reativos. 

Normal

Toxoplasmose IgG -/IgM - IgG -/IgM -
Rubéola IgG+/IgM-
CMV
Índice Avidez

IgG -/IgM - IgG -/IgM - IgG -/IgM - IgG+/IgM+
25.8  (baixa)

EBV VCA IgG+/IgM-
AgHbs neg neg neg
VIH neg neg neg
VDRL neg neg neg
Anti-VHC neg neg
TGO/TGP 38/76 68/127 30/70 19/30

LDH 181 280 139

39 semanas - indução 
trabalho de parto 

Parto Eutócico
RN sexo feminino
2830g, IA 9/10/10

Colheita de urina para 
CMV: Positivo

Avaliação inicial normal

18 meses: desenvolvimento 
psico-motor adequado

Vigilância em consulta de 
oftalmologia, ORL e 

pediatria

Introdução

A infeção por Citomegalovírus (CMV) ocorre em 1 a 4% das gestações, sendo maioritariamente assintomática. A infeção primária pode 
manifestar-se com clinica semelhante a mononucleose ou síndrome gripal, com astenia e febre. 1
A infeção congénita por CMV é a infeção congénita mais frequente, podendo causar  lesões auditivas, oftalmológicas e neurológicas.
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Caso Clínico
31 anos;  5G 1P 3 AE  - 1 parto eutócico, termo; 3 abortamentos espontâneos 1ºT
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